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Originální příslušenství

 Užívejte si života ještě více.
   

Nové vozy Kia cee’d, pro_cee’d, GT Line a GT byly 

vyvinuty tak, aby vám pomohly ještě více si užívat života. 

S originálním příslušenstvím budete moci ještě vylepšit 

vzhled a funkce svého vozu tak, aby plně vyhovovaly 

vašim představám a životnímu stylu.  

 

Příslušenství v této brožuře je vhodné pro oba modelové 

roky cee’d MY12 a MY16, pokud není uvedeno jinak. 

GT Line je zmíněno u příslušenství vhodného pro výbavu 

GT Line MY16. V brožuře je cee’d Sportswagon značen 

zkratkou SW a pro_cee‘d značen jako 3HB.

Řada cee’d GT MY12 a MY16 je uvedena samostatně  

na str. 26-31.
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1.  Slitinový disk 15” 
“
Jindo” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 

15palcové šestipaprskové disky z lehké slitiny, stříbrné, 6.0x15, vhodné 
pro pneumatiky 195/65 R15. Sada obsahuje středovou krytku, bez matic.
A2400ADE00 (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

2.  Slitinový disk 16” 
“
Wando” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 

16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, stříbrné, 6.5x16, vhodné 
pro pneumatiky 205/55 R16. Sada obsahuje středovou krytku, bez matic. 
A2400ADE01 (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

3.  Slitinový disk 16” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 
16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny s dvojitými paprsky, stříbrné, 
6.5Jx16, vhodné pro 205/55 R16. Sada neobsahuje středovou krytku a matice. 
52910A2830PAC (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

4.  Slitinový disk 16” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 
16palcové desetipaprskové disky z lehké slitiny, dvoubarevné, 6.5Jx16, 
vhodné pro 205/55 R16. Sada neobsahuje středovou krytku a matice. 
52910A2800PAC (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

5.  Ocelový disk 15” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW)  
Vhodný pro originální poklice kol Kia, 6.0Jx15, pro pneumatiky 195/65 R15. 
Matice nejsou součástí balení. (bez zobrazení) 
52910A6000PAC (není vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

 52910A6050PAC (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

6.  Ocelový disk 16” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW)  
Vhodný pro originální poklice kol Kia, 6.5Jx16,  
pro pneumatiky 205/55 R16. Matice nejsou součástí balení. (bez zobrazení) 
52910A2100PAC (není vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

 52910A2150PAC (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

  Předveďte svůj styl.

Design v souladu s výkonem.  

Nic nezmění vzhled vašeho vozu více než disky kol. Slitinové disky kol nejvyšší kvality 

nejenže dodávají vašemu vozu Kia cee’d individuální ráz, ale také zlepšují jeho dynamické 

jízdní vlastnosti tím, že snižují neodpruženou hmotnost vozu.
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1.  Slitinový disk 17” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 
17palcové disky z lehké slitiny, dvoubarevné, 7.0x17, vhodné 
pro 225/45 R17. Sada obsahuje středovou krytku a pět matic. 
A2F40AC630 (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

2.  Slitinový disk 17” 
“
Sohari” (cee’d & cee’d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 

17palcové disky z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, 7.0x17, 
vhodné pro pneumatiky 225/45 R17. Sada obsahuje středovou 
krytku a pět matic. 
2a. dvoubarevný 
A2400ADE05 (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS) 
2b. šedý 
A2400ADE04 (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)

3.  Slitinový disk 17” - typ B (cee’d MY12 - 3HB + 5HB + SW) 
17palcové disky z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, 
7.0Jx17, vhodné pro 225/45 R17. Sada obsahuje krytku a pět 
matic.
A2F40AC600 (není vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS) 

4.  Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS)  
(vhodné pro všechny verze) 
Tyto originální snímače jsou identické se snímači osazovanými 
ve výrobě, a proto zajišťují optimální funkčnost a dlouhou 
životnost baterie snímače. Sada obsahuje 4 snímače a 4 matice. 
3NF40AC000

5.  Pojistné matice + klíč (vhodné pro všechny verze) 
Chraňte svoji investici do stylu pomocí  
této sady pojistných matic kol. 
66490ADE50

> Disky kol > Disky kol
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  Na detailech záleží.

Konečná úprava.  

Vybrali jste si barvu, zvolili jste čalounění interiéru a teď přišel čas na 

konečnou úpravu. Vtiskněte svému vozu Kia cee’d jedinečnou tvář.

> Stylové doplňky > Stylové doplňky
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1.  Led osvětlení nástupního prostoru 
Jasné LED světlo usnadňuje nastupování 
a vystupování za snížené viditelnosti. Bodové 
světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu.  
66651ADE00 

2.  Ochrana nášlapu vnitřního prahu  
(vhodné pro všechny verze)  
Hliníkové ochrany jsou ozdobené logem cee’d 
a ochrání prahy dveří před škrábanci a oděrkami. 
A2450ADE00 (5HB + SW / sada 4 kusů) 
A2450ADE01 (3HB / sada 2 kusů)

3.  Ozdobná lišta pátých dveří  
(vhodné pro všechny verze) 
Tato lišta z leštěné nerezové oceli přináší stylový 
důraz na zadní výklopné dveře a doplňuje ostatní 
chromové designové doplňky. 
A2491ADE10ST (SW) 
A2491ADE00ST (5HB) 
A2491ADE20ST (3HB)

4.  Boční ozdobné lišty dveří  
(cee’d & cee’d GT Line & cee’d GT - 5HB  
+ SW) 
Lišty z leštěné nerezové oceli zdůrazní  
sportovní eleganci vozu cee’d.
A2271ADE00ST

5.  Krytky zpětných zrcátek  
(vhodné pro všechny verze)  
Atraktivní krytky na zrcátka z leštěné nerezové  
oceli chromového vzhledu dodávají vozu zvláštní 
nádech elegance. Pro zrcátka s integrovanými 
směrovkami. Sada 2 kusů.  
A2431ADE00ST

6.  Podsvícení prostoru pro nohy 
(vhodné pro všechny verze) 
Zapuštěné osvětlení podlahy v prostorech  
pro nohy. Instaluje se jako uvítací osvětlení, 
které se automaticky zapne a vypne při otevření 
a zavření dveří.  
66650ADE20 (červené, 1. řada sedadel)

 66650ADE30 (červené, 2. řada sedadel)
 66650ADE20W (bílé, 1. řada sedadel)
 66650ADE30W (bílé, 2. řada sedadel)

2 43 51
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1.  Střešní příčníky, hliníkové 
(cee’d & cee’d GT Line - SW)  
Tyto hliníkové střešní příčníky, 
vyrobené speciálně pro Sportswagon, 
jsou lehké, ale silné a dokonale sedí 
na střešních ližinách. Snadná montáž 
i demontáž. 
A2211ADE00AL

2.  Střešní nosič, hliníkový 
(cee’d & cee’d GT Line & cee’d GT - 3HB 
+ 5HB) 
Jedinečný hliníkový nosič určený pro 
vozy Kia, jehož montáž i demontáž je 
velmi snadná. Tento lehký, avšak pevný 
nosič poskytuje bezpečnou základnu 
pro montáž přídavných střešních nosičů 
i střešních boxů podle vašeho výběru. 
(pro vozy bez panoramatického 
střešního okna) 
A2210ADE00AL

3.  Nosič lyží a snowboardů Xtender 739  
- vysunovací  
(vhodný pro všechny verze) 
Aby se usnadnilo nakládání i vykládání 
převáženého sportovního náčiní, je nosič 
možno vysunout stranou do boku vozu. 
Díky tomu nedochází ke styku oděvu 
s karoserií vozu. Umožňuje převážení 
až 6 párů lyží nebo 4 snowboardů. 
55700SBA10

4.  Nosič lyží a snowboardů 400 & 600 
(vhodný pro všechny verze) 
Milujete vzrušení při zimních sportech? 
Usnadněte si práci při nakládání své 
výbavy díky tomuto praktickému 
a šikovnému nosiči. Pro lepší zabezpečení 
a větší klid v duši je zamykatelný. 
Referenční obrázek. 
66701ADE10 (400 - pro 4 páry lyží nebo 
2 snowboardy)

  66701ADE00 (600 - pro 6 párů lyží nebo 
4 snowboardy)

 Berte s sebou vše potřebné.
 

  Žádné kompromisy.  

Život je obvykle plný kompromisů. To však neplatí pro váš vůz Kia cee’d, pro_cee’d, 

cee’d GT Line a sportovní řadu GT. Vytvořili jsme řadu praktických a snadno použitelných 

řešení, která vám umožní žít naplno a brát si s sebou na cesty vše potřebné – spolehlivě 

a bezpečně.

> Přeprava > Přeprava
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1.  Nosič jízdního kola ProRide 591  
(vhodný pro všechny verze) 
Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámů, veškeré další nastavování 
a zabezpečování se již provádí ve výšce střechy prostřednictvím 
otočného knoflíku, který je ovladatelný jednou rukou. Umožňuje montáž 
buď na levou, nebo na pravou stranu vozu. Nosnost až 20 kg. 
55701SBA10

2.  Nosič jízdního kola FreeRide 532 
(vhodný pro všechny verze) 
Rychlé a jednoduché nakládání a vykládání, s rychle zajistitelným 
rámovým držákem, šikovnými úchytkami kol a nastavitelnými 
rychloupínacími popruhy. Pro instalaci na hliníkový nosič nebo příčník je 
třeba použít T-Adaptéry. 
55701SBA21 (nosič s T-adaptery) 

3.  Nosič jízdních kol EuroClick G2  
(cee’d MY12 - 3HB + 5HB + SW & cee’d GT - 5HB + SW) 
Tento nosič na 2 jízdní kola je určen pro upevnění na držák 
vodorovně rychloodnímatelného tažného zařízení, je velmi 
lehký a lze ho snadno sejmout po jednoduchém stisknutí tlačítka. 
Bezpečné upevnění pro jízdní kola s kulatými nebo oválnými 
rámy od 22 do 80 mm. 
55220SBA00

  Základní rám pro nosič jízdních kol EuroClick G2  
(cee’d GT - 3HB + 5HB) 
Pro řadu cee’d GT se nosič instaluje na základní rám 
montovaný pod zadní nárazník. 
A2282ADE01 (bez zobrazení)

4  Nosič jízdních kol Atera 
(cee‘d & cee‘d GT Line - 3HB + 5HB + SW) 
Určen k převážení buď 2 jízdních kol, nebo 2 elektrokol. Pohodlně 
ovladatelná odklápěcí funkce umožňuje snadný přístup do zavazadlového 
prostoru i tehdy, jsou-li na nosiči uložena kola. Při použití je tento vysoce 
odolný nosič i převážená kola zabezpečeny proti krádeži.  
E823055001

> Přeprava > Přeprava
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1.  Tažné zařízení vodorovně rychloodnímatelné (cee’d MY12 - 3HB + 5HB + SW) 
Snadná montáž i demontáž díky částečně viditelnému montážnímu upevňovacímu 
příslušenství, které umožňuje jednoduchý přístup. Maximální přípustná hmotnost 
přívěsu je určena pouze omezeními vztahujícími se na váš vůz (obraťte se na svého 
prodejce značky Kia). 
1a. A2281ADE01 (3HB + 5HB) 
1b. A2281ADE11 (SW)

2.  Tažné zařízení svisle rychloodnímatelné (cee’d - 3HB + 5HB + SW & cee’d GT Line - SW) 
Vysoce kvalitní ocelové tažné zařízení se systémem zajištění pomocí 3 kulových 
čepů umožňující snadnou a bezpečnou montáž z dolní strany. Elektrická zásuvka 
a upevňovací příslušenství zůstávají po demontáži tažného zařízení skryté. 
Maximální přípustná hmotnost přívěsu je určena pouze omezeními vztahujícími 
se na váš vůz (obraťte se proto prosím na svého prodejce vozů značky Kia). 
2a. A2281ADE00 (3HB + 5HB) 
2b. A2281ADE12 (SW)

3.  Elektroinstalace k tažnému zařízení (bez zobrazení) 
Zajišťuje plné zesílení zadních signálů vozidla a bezpečnou indikaci varování i brzdění 
na přívěsu. Zahrnuje i vypnutí parkovacího asistenta a podporuje LED svítilny. 
S voděodolným pláštěm zásuvky už pronikání vody není problém.  
13-pinová 
A2621ADE00CP 
rozšiřovací sada 13pinové zásuvky pro připojení obytného přívěsu 
55621ADE00 
7-pinová 
A2620ADE00CP

4.  Tažné zařízení odnímatelné, Typ H - Thule (cee‘d MY12 - SW) 
Robustní odnímatelné tažné zařízení opatřené vysoce kvalitním korozivzdorným 
nátěrem.
A2280ADE11

5.  Tažné zařízení odnímatelné, Typ V - Alko (cee‘d & cee’d GT Line - SW) 
Toto odnímatelné tažné zařízení je ideální pro  
pravidelné používání a je opatřeno vysoce  
kvalitním korozivzdorným nátěrem.
A2280ADE10

Důležité informace pro tažná zařízení
Maximální svislé zatížení tažného zařízení vašeho vozu Kia cee’d záleží vždy na specifikaci 
vozidla.
Více informací získáte u vašeho dealera vozů Kia. Veškerá originální tažná zařízení 
vozů Kia cee’d jsou odolná proti korozi, certifikována v souladu s normou ISO 9227NSS 
pro zkoušku v solné komoře a vyhovují požadavkům konsorcia OE Car Loading 
Standard (CARLOS) a Trailer Coupling (TC).

Tažná zařízení jsou použitelná pro modely Kia cee’d a cee´d GT Line.  
Pro modely GT nabízíme možnost přepravy jízdních kol za vozem  
prostřednictvím nosiče EuroClick G2 instalovaným na základním  
rámu - viz strana 12.

15

> Přeprava > Přeprava
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1.  Síť podlahy zavazadlového prostoru  
(vhodná pro všechny verze) 
Trvanlivá pružná síť na podlahu 
zavazadlového prostoru. 
Zabrání pohybu menších předmětů 
v průběhu jízdy. Pouze pro vozy s dolní 
úložnou schránkou. 
857781H500WK (3HB + 5HB)

 857781H600EQ (SW)

2.  Mříž zavazadlového prostoru  
(vhodná pro všechny verze) 
Tato robustní mříž dokonale sedí mezi 
opěradly zadních sedadel a střechou 
a chrání cestující ve vozidle před 
pohybem nákladu, zejména v případě 
nehody. Mříž se snadno instaluje a je 
navržena tak, aby neomezovala řidičův 
výhled dozadu. 
 
Pro cee’d 5HB: 
5a. hlavní mříž A2150ADE00 
5b. pomocná spodní mříž A2151ADE00 
 
Pro cee’d SW: 
5a. hlavní mříž A2150ADE10 
5b. pomocná spodní mříž A2151ADE00 
 
Pro pro_cee’d: 
5a. hlavní mříž A2150ADE20

> Přeprava> Přeprava
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> Komfort > Komfort

1.  Ramínko na oděvy, odnímatelné (vhodné pro všechny verze) 
Nejelegantnější a nejpohodlnější způsob, jak na dlouhé cestě udržet 
oblečení v pořádku a nepomačkané. Snadno a bezpečně se upevňuje 
na opěrku předního sedadla, aby bezpečnost cestujících byla zajištěna 
i v případě nehody. Snadno ho můžete demontovat a použít kdekoliv 
(v kanceláři, v hotelovém pokoji atd.). Maximální zátěž 3 kg. 
66770ADE00

2.  Deflektory skel předních dveří (vhodné pro všechny verze) 
Zmírňují turbulence při jízdě s otevřeným předním oknem. 
Aerodynamicky vytvarovaný deflektor přesměrovává proud vnějšího 
vzduchu a odklání kapky deště. Sada 2 kusů.

 A2221ADE00 (5HB + SW)
 A2221ADE01 (3HB)

3.  Závěsný interiérový háček (vhodný pro všechny verze) 
Chytrý háček umístitelný kamkoliv, ideálně však do zavazadlového 
prostoru či prostoru pro nohy spolujezdce. Je určen k uchycení tašek 
s jídlem a nápoji a snižuje riziko jejich rozlití během jízdy. Nosnost 1 kg. 
66743ADE00

4.  Ochrana čelního skla před slunečním zářením a námrazou  
(vhodná pro všechny verze) 
Chrání interiér před nadměrným zahřátím působením slunečního světla 
a v chladném počasí brání usazení námrazy na čelním skle a předních 
oknech. Nasazená ochrana je zajištěná proti odcizení.

 A2723ADE00 (5HB + SW)
 A2723ADE10 (3HB)
 
5. Parkovací asistent (vhodný pro všechny verze MY12)
  Snadnější parkování ve stísněných prostorách. Výstražné tóny se 

mění podle blízkosti překážky. 4 přední a 4 zadní snímače mohou být 
nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu. 

 Přední: 66602ADE00 (s tlačítkem pro aktivaci a deaktivaci systému) 
 Zadní: 66603ADE00

 Usnadněte si život.

  Zasloužíte si to. 

Každá cesta je jiná, ale některé věci zůstávají stále stejné. 

Například potřebujete zaparkovat ve stísněném prostoru, chcete 

zůstat v kontaktu s lidmi a nechcete, aby se vám pomačkalo oblečení. 

Následující originální příslušenství Kia vám pomůže postarat se 

o váš vzhled i vzhled vašeho vozu. Každá jízda s ním bude snazší 

a pohodlnější.

1
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  Příslušenství pro zachování dokonalého 
vzhledu.

  Vzhled vašeho vozu Kia cee’d si zaslouží péči zevnitř i zvenčí.  

Pro svůj nový vůz Kia cee’d a pro_cee’d jste se rozhodli nejen kvůli tomu, 

co dokáže, nýbrž také proto, jak vypadá. Proto si můžete pořídit příslušenství, 

které zajistí, že dokonalý vnitřní i vnější vzhled zůstane zachován co nejdéle. 

Toto praktické a odolné příslušenství bylo vyvinuto tak, aby váš vůz chránilo 

před opotřebením při každodenním provozu.

> Ochrana > Ochrana

1.  Koberec zavazadlového prostoru  
(vhodný pro všechny verze),  
1a. protiskluzová strana 
Na míru zhotovený koberec je na 
jedné straně opatřen houževnatou 
protiskluzovou pryží. 
1b. velurová strana 
Na druhé straně je koberec opatřen 
vysoce kvalitní měkkou velurovou 
vrstvou, která tlumí nárazy při 
převážení choulostivějších nákladů. 
Obě strany jsou opatřeny logem 
cee’d. 
 
Pro verzi 3HB + 5HB: 
S úložnými schránkami na dně zav. 
prostoru

 A2120ADE10
  Bez úložných schránek na dně 

zav. prostoru
 A2120ADE00
 Verze GT Line
 A2120ADE10GL 
 
1c. Pro verzi SW: 
Tento robustní koberec byl vyroben 
speciálně pro cee’d SW a můžete jej 
zkombinovat s ochranným přehozem 
na nárazník. Koberec pro verzi GT Line 
tento přehoz již obsahuje. 
 

S kolejnicemi v zavazadlovém prostoru 
A2120ADE30
A2120ADE30GL (verze GT Line) 
Bez kolejnic v zavazadlovém prostoru 
A2120ADE20
A2120ADE20GL (verze GT Line)

2.  Přehoz na nárazník ke koberci 
zavazadlového prostoru (cee’d - SW)  
Tento rozkládací přehoz chrání 
zadní nárazník před poškozením 
při nakládání a vykládání nákladu. 
Upevňuje se snadno a rychle 
na spodní stranu koberce 
zavazadlového prostoru.
A2120ADE50

3.  Vana zavazadlového prostoru  
(vhodná pro všechny verze) 
Na míru vyrobená ochrana 
zavazadlového prostoru. Snadno 
se montuje, čistí a je rovněž odolná 
proti vodě a prachu. Je robustní, 
a přesto lehká. Ozdobena logem 
cee’d. Pro cee’d SW jsou bočnice 
vyšší a materiál je silnější. 
3a. A2122ADE00 (3HB + 5HB) 
3b. A2122ADE10 (SW)
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1.  Textilní koberce  
(vhodné pro všechny verze) 
Sada 4 jednotlivých koberečků je vyrobena 
z pevné jehlové plsti, jejich rozměry přesně 
odpovídají prostorům pro nohy ve voze. 
Jsou opatřeny fixačními body, které brání 
sklouznutí koberce. Koberec řidiče je navíc 
zpevněný v oblasti pat a je vyzdoben 
logem cee’d.  
A2141ADE01 

2.  Velurové koberce  
(vhodné pro všechny verze) 
Tyto podlahové koberečky, které jsou 
na lícové straně opatřeny vysoce kvalitním 
měkkým velurem a na rubové straně 
hrubším protiskluzovým povrchem, 
mají rozměry, které přesně odpovídají 
jednotlivým prostorům pro nohy ve voze. 
Sada obsahuje 4 jednotlivé koberečky, 
přičemž kobereček na straně řidiče 
je opatřen bílým logem cee’d.  
A2143ADE01

  A2143ADE00GL (s bílým logem GT  Line / 
bez zobrazení)

3.  Velurové koberce DESIGN  
(vhodné pro všechny verze)

  Prvotřídní prémiové koberce ochrání 
podlahu vašeho vozu, jsou opatřeny 
protiskluzovým podkladem a k podlaze se 
upevňují pomocí standardních upevňovacích 
bodů. Koberce v první řadě zdobí červeně 
vyšité logo cee’d.

 A2143ADE00ST

4.  Pryžové koberce pro všechny druhy počasí 
(vhodné pro všechny verze) 
Sada obsahuje 4 jednotlivé koberečky, 
přesně zapadající do prostoru pro nohy. 
Tyto mimořádně odolné koberečky 
zachycují vodu, bláto, písek i posypovou sůl 
a díky speciální povrchové úpravě se velmi 
snadno udržují čisté. Oba přední koberečky 
jsou opatřeny logem cee’d. 
A2131ADE00

5.  Sada ochranných fólií 
(cee’d - 3HB + 5HB + SW) 
Transparentní ochrana, která chrání lak 
na místech nejvíce ohrožených poškozením 
odlétávajícími kamínky. Jednotlivé 

  fólie jsou vyrobené tak, aby dokonale 
padly na náběžnou hranu kapoty, 
na zrcátka na dveřích a na dolní 
panely zadních dveří.  
A2273ADE00 (cee’d MY12 - 5HB + SW / 
sada 11 ks) 
A2273ADE01 (cee’d MY12 + MY16 - 3HB / 
sada 13 ks)

6.  Ochranné fólie laku pod kliky dveří 
(vhodné pro všechny verze) 
Ochrání lak před poškrábáním nehty 
nebo klíči, takže bude dlouho vypadat 
jako nový. Tato fólie je trvanlivá, 
samolepicí a transparentní. Sada 4 kusů. 
66272ADE00 

7.  Ochrana nakládací hrany zadního 
nárazníku - transparentní fólie  
(vhodná pro všechny verze) 
Odolná, neviditelná ochranná fólie pro 
horní hranu zadního nárazníku vašeho 
vozu. Brání poškození lakovaného 
povrchu při nakládání a vykládání.  
A2272ADE00TR (5HB / sada 3 kusů) 
A2272ADE01TR (SW) 
A2272ADE02TR (3HB / sada 3 kusů)

8.  Ochrana nakládací hrany zadního 
nárazníku - černá fólie  
(vhodná pro všechny verze) 
Speciální černá ochranná fólie pro horní 
hranu zadního nárazníku vašeho vozu. 
Chrání lakovaný povrch před poškozením 
při nakládání a vykládání. 
A2272ADE00BL (5HB / sada 3 kusů) 
A2272ADE01BL (SW) 
A2272ADE02BL (3HB / sada 3 kusů)

> Ochrana > Ochrana
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1.  Boční ochranné lišty dveří  
(cee’d & cee’d GT Line & cee’d GT - 5HB + SW) 
Účelná a stylová ochrana proti škrábancům 
a důlkům. Doplňují sportovní a elegantní design 
vozu a je možné je nalakovat v barvě karoserie. 
Sada 4 kusů. 
A2271ADE00

2.  Sada zástěrek 
Chrání nejcitlivější místa vašeho vozu 
před poškozením způsobeným kamínky, 
nečistotami a posypovou solí. Sada 2 kusů. 
 
2a. Sada předních zástěrek 
A2460ADE10  
(cee‘d - 3HB + 5HB + SW & cee’d GT Line - SW) 
 
2b. Sada zadních zástěrek 
A2460ADE20 (cee’d - 5HB) 
A2460ADE30 (cee’d & cee’d GT Line - SW) 
A2460ADE40 (cee’d - 3HB)

3.  Sada rozšířených zástěrek 
Větší rozměr pro ještě větší ochranu. 
 
3a. Sada předních zástěrek  
A2461ADE10 (cee‘d - 3HB + 5HB + SW)  
3b. Sada zadních zástěrek (bez zobrazení) 
A2461ADE20 (cee’d - 5HB) 
A2461ADE30 (cee’d - SW) 

4.  Ochranné lišty nárazníků 
Dodatečná ochrana pro ty části vozu, 
na které při parkování ve stísněných prostorách 
není ze sedadla řidiče dobře vidět. Sada 4 kusů.
A2270ADE00 (cee‘d MY12 - 5HB) 
A2270ADE10 (cee‘d MY12 + MY16 - SW) 
A2270ADE20 (cee‘d MY12 - 3HB)

2b
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Díky svému odvážnému atletickému stylu je vůz 
GT nepřehlédnutelný na každé ulici. S originálním 

příslušenstvím Kia můžete jeho vzhled ještě dále 
pozvednout a také jej můžete obohatit o funkce 

vyhovující vašemu životnímu stylu. Veškeré toto 
příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro model GT 

a splňuje přísné požadavky značky Kia na kvalitu 
a trvanlivost. Ať si již z nabídky na míru šitého 

příslušenství zvolíte cokoliv, uvidíte, že se za vaším 
vozem budou všichni otáčet.

Sportovní jízda dostává nový výraz

  Oživte kouzlo vozu

1. Slitinový disk 18“
18palcové disky z lehké slitiny, sportovní, 

dvoubarevné, 7.5Jx18, vhodné pro pneumatiky 
225/40 ZR18.

A2F40AK850 (vhodný pro snímač tlaku  
pneumatik TPMS)

2. Pojistné matice + klíč
Chraňte svoji investici do stylu pomocí  

této sady 4 pojistných matic kol.
66490ADE50

3. Sada pro snímání tlaku pneumatik  
(TPMS) (bez zobrazení)

Doplňte svůj standardní vůz  
kromě sady slitinových disků  
i systémem TPMS a minimalizujte  
tak spotřebu paliva i emise.  
Sada obsahuje 4 snímače  
a 4 matice.

3NF40AC000

4. + 5. Polep karoserie  

”
Závodní pruhy“

Poutavé, vysoce kvalitní vinylové  
samolepky, které jsou vytvarovány tak,  

aby dokonale seděly na konturách kapoty 
a zadních výklopných dveří. Můžete je  

odlepit, aniž by po nich zůstaly nějaké zbytky. 
Jsou k dispozici v matném černém, matném 

bílém nebo lesklém červeném provedení. 
Jsou odolné vůči extrémním klimatickým 

podmínkám i častému používání automyčky. 
K dispozici pro kapotu a zadní výklopné dveře. 

Doporučuje se instalace u prodejce.
A2200ADE00GTRD (červená)

A2200ADE00GTBL (černá)
A2200ADE00GTWH (bílá)  

(vhodné i pro cee’d & cee’d GT Line - 3HB 
+ 5HB)

6. Polep kapoty 
”
Karbonový design“

Tato přesně tvarovaná vysoce kvalitní vinylová 
samolepka svým vzhledem realisticky 

napodobuje uhlíková vlákna, a proto dodá 
vašemu vozu GT dramatický akcent.  

Je tvarována na míru a je odolná vůči působení 
počasí, znečištěného ovzduší i vůči častému 

používání automyčky. Samolepka je 
vytvarována tak, aby dokonale seděla 

na složitých konturách karoserie. 
Můžete ji odlepit, aniž by po ní zůstaly nějaké 

zbytky. Doporučuje se instalace u prodejce.
A2202ADE00GTCB (kapota)

pro_cee’d GT & cee’d GT 
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Ano, můžete mít obojí

Zevnitř i zvenku, je snadné vtisknout vašemu vozu 
GT svoji vlastní identitu. Doplňte ho o stylové prvky, 

které také ochrání podlahu, obohatí prostředí 
interiéru a posílí univerzálnost vozu.

  Styl a praktičnost

1. Koberec zavazadlového prostoru GT
Je vyroben z vysoce kvalitního veluru přesně na míru, 

postará se o křehký náklad a ochrání zavazadlový 
prostor před nečistotami a blátem.  
Ozdoben logem GT.
A2120ADE10GT

2. Velurové koberce GT
Vysoce kvalitní a luxusní ochrana podlahy s červeným 
dvojitým štěpováním dokonale ladí s čalouněním  

sedadel. Oba přední koberce jsou také ozdobeny  
logem GT. Tyto velurové koberce jsou opatřeny 

protiskluzovým podkladem a k podlaze jsou  
upevněny pomocí standardních upevňovacích bodů.  

Za extrémních povětrnostních podmínek  
se doporučuje používat originální koberce  

Kia pro každé počasí.
A2143ADE00GT

pro_cee’d GT & cee’d GT 
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Připravte se na každodenní činnosti

Přestože vaše GT má vše, co má mít sportovní vůz, je také velmi praktické.  
Ať si vzpomenete na cokoliv, můžeme vám nabídnout originální příslušenství  

Kia, které ještě dále rozšíří jeho univerzálnost, zvýší pohodlí nebo poskytne  
dodatečnou ochranu pro jeho odvážné sportovní linie.

  Buďte dobrodruzi 

pro_cee’d GT & cee’d GT 

1. + 2. Sada zástěrek, předních a zadních
Pomáhá ochránit nejcitlivější místa vašeho vozu před poškozením 
způsobeným kamínky, nečistotami a posypovou solí. Sada 2 dílů.
A2460ADE13GT (přední / cee’d GT & cee’d GT Line - 3HB)
A2460ADE23GT (zadní / cee’d GT & cee’d GT Line - 3HB)

A2460ADE15GT (přední / cee’d GT & cee’d GT Line - 5HB)
A2460ADE25GT (zadní / cee’d GT & cee’d GT Line - 5HB)

3. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - černá fólie
Na míru šitá černá ochranná fólie pro horní hranu zadního 

nárazníku vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu 
při nakládání a vykládání.

A2272ADE02BL (cee’d GT - 3HB)
A2272ADE00BL (cee’d GT - 5HB)

4. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - transparentní fólie
Odolná, transparentní ochranná fólie pro horní hranu zadního 

nárazníku vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu 
při nakládání a vykládání.

A2272ADE02TR (cee’d GT - 3HB)
A2272ADE00TR (cee’d GT - 5HB)

5. Parkovací asistent - přední
Snadnější parkování ve stísněných prostorách, doplňuje 

standardního zadního parkovacího asistenta. Výstražné tóny 
se mění podle blízkosti překážky. 4 přední snímače mohou být 

nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu.
66602ADE00 (MY12)

1

3

2

4

5



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez 
předchozího upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy 
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého 
nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi a skutečností.

Kia Motors Czech, s.r.o.
Jihlavská 1558/21,
140 00 Praha 4
Česká republika

K13.01204_21


